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 ژرونال  خيیتأر - اسي ید افغانستان س

 

 څلورم ټوک، مزار شریف
 مرکزي برخې  -او د افغانستان شمال  

 

 برخه یوسلو یوپنځوسمه

 تصحیحات:  

 ډاکټر لوډویک ډبلیو آدمک 
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1979 
 

: دا یو کوتل دی؛ له دې کوتل څخه د »هچ درې« له الرې له سیغانو څخه تر  ۶۷۶  –  ۳۸،  ۳۵  –  ۱۵:  چنگک
 میدانک کوتل پورې پورته تللې الره تیریږي. 

مایله لیرې اوږده دره ال نوره هم تنگیږي او لویې لویې پرښې او تخته سنگې ئـې نور هم خفک   ۳له گمل قلعه څخه 
خپلوي او د څو سوو یارډو لپاره په ښۍ خوا کې د غرۀ په ډډه کې پورته   کوي. نو له دې سره دا الره هم مارپیچه بڼه

 فیټه دي.    ۱۸۵خیږي. لوړیدل 
دا د »کوتِل چنگک« په نامـۀ یادیږي. د دې کوتل له سره د څلورو فیټو په ارتوالي یوه الره د ډبرین شیوه ځای په  

سقوط یو ځای سته؛ خو الره په خپله نرمه اوښه ده   اوږدو کې جوړه سوې ده. کښته کیڼ لور درې ته د تقریباً مستقیم
یارډو وروسته دا الره د تنگې اوږدې درې په بستر کې نوره پر مخ   ۷۰۰یا   ۶۰۰او په تدریج سره کښته تللې ده. له  

ځي. کوتِل چنگک د اوښانو د تگ لپاره تر ډیره عملي دی او میتلند ته خبر ورکړل سو چې توپونه ئـې په ټوټو سره 
 کړل او له همدې ځایه ئـې په همدغو څارویو او انسانانو تیر کړل. د الرې جوړول په کې کومه سختي نـۀ لري  جال

خو په څو ځایونو کې د سورنگ الوزولو ته اړتیا سته. د درې بستر ظاهراً نا امیده کوونکی دی ځکه چې دا بستر  
 ( نـۀ یوازې ډبرین دی بلکه ستوغ لوړوالی هم لري. )اې.بي.سي. 

له »بیزه/ بیضه« څخه    ۶۶  –  ۴۰،  ۳۵  –  ۵۲:  چنگي دا  مایله کښته یوه دره ده چې د »زري« پر درې    ۱۰: 
یارډه ارته ده خو ویل سوي دي چې ښایي په همدغو شاوخواوو کې ارته وي او په    ۱۵ورننوځي. د دې درې خولـۀ 

اکونه او وحشي زرد آلو ته ورته ونې هم یوۀ ځنگل پټه ده، په دې ځنگل کې د نورو ونو تر څنگ د وحشي انگورو ت
لرغونو کالگانو پاتې شونې سته دي. دا ځای د    ۴۰سته. ویل سوي چې دلته په ډبرو کې محصور، دې تنگي کې د 

لورگانو وې چې د   ۴۰چهل دختران په نامـۀ هم یادیږي او گومان کیږي چې دا څلویښت کالگانې د هغـۀ پادشاه د  
 . )صاحبدادخان( جمشید پر مهال پادشاه وو

)ن(: دا یوه تنگه اوږده ژوره دره ده چې له لویدیځ لورې له اکرام سای سره یوځای   ۶۶  –  ۳۸،  ۳۶  –  ۴  چاودان:
اوسنۍ نقشې د چوغدان نوم د آق کپروک د لویدیځ کیږي له دې ځایه سنگچارک ته یوه الره تللې ده. )اې. بي. سي.(  

 . مایلۍ کې ښیي ۱۰په تقریباً 
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مایله لیرې د یوې لوړې سطحې پر سر   ۴)ج(: دا د آستراب په درې کې له خاوال څځه   ۶۵ –  ۳۹،  ۳۵ –  ۴۶: چپ
د اوبو یوه ضعیفه چینه )خو د خوږو اوبو چینه( ده چې د چپ په نامـۀ یادیږي او د بنِد زرناب تر بیخ الندې د ښو  

 اوبو یو څاه سته.
ې غاړې کې د یو شمیر ورانیو او ویجاړو پاتې شوني دي چې باید یو  له چپ څخه نیږدې دومایله وړاندې د دښتې بل

مایل    ۱  ۱/۲مهال یو د پام وړ ښار وو. د پخو خښتو کواړئ، خورو ورو غونډۍ سویو پاتې شونو او سترې هډیرې د  
ار او په مساحت ساحه پوښلې ده. دا ځای په سیمه ییزې ژبې د »شهِر ویران« په نامـۀ یادیږي )وران او متروک ښ

 ویل سوي چې دا د کوم پادشاه د دوبي استوگنځی وو.( 
 مایلۍ کې یو کلی دی.   ۱۹)الف(: دا د دولت آباد د شمال په  ۶۴ –  ۵۵،  ۳۶  – ۴۲: چپک گذر

مایله پورته واقع دی.    ۵: دا د بند امیر په درې کې یو تنگی دی چې د سرپل له کلي څخه  ۶۶، ــ  ۳۵: )چپل(: ــ  چپچل
ډه ارتوالی لري، غرونه بالفاصله د اوبو له ژیو پورته کیږي. ختل ورته د غرۀ له ډبرینې ډډې د یار  ۴۰دا تنگی  

یارډو په اوږدوالي الرې باندې کیږي. دا الره د آسونو لپاره غیر عملي ده، خو ورسره د دې سیمې ځینې ژوي   ۲۰۰
پورته خیږي. ویل سوي چې سخوندر  ورباندې کله نا کله خیږي چې له یوې ډبرې څخه بلې ته په ټوپ وهلو سره  

کوالی سي ورباندې الړ سي خو خرۀ نـۀ کوالی. کچرې هم په الره باندې ختلو کې ناکامه سوي دي؛ یوه کچره گوډه 
 او نیږدې ورکه سوې وه. کښته کیدل ورڅخه آسانه دي او په دې پسې نور دا تنگی هم مخ په خالصیدو کیږي. 

تنگي له منځه دې الره جوړه سي ځکه ډبرې ئـې ډیرې سختې دي او ظاهراً د نـۀ  ډیره به گرانه وي چې د چپچل د  
ماتیدلو تر کچې ټینگې دي او مجبوره یو چې د څو سوه یاردو په اوږدوالي پریمانه سورنگونه والوزوو. )اې. بي.سي.(  

سویو ورانیو او پاتې    د یادوافغان گزیتر    )ن( کې ښیي.  ۶۷  –  ۱۲،  ۳۶  –   ۱اوسنۍ نقشې په دې نامـۀ یو کلی په  
 .  )ج( کې ښیي ۶۶  – ۴۴، ۳۶ – ۲۱شونو موقعیت په 

مایلۍ  ۱۱شبرغان د الرې په اوږدو کې د حضرت امام د شمال په  –: دا د سرپل ۶۵، ــ ۳۶: )چوب باش(: ـ چپش
)ج(    ۶۵  –  ۲۹،  ۳۶  –  ۵۸مایلۍ کې په    ۲۳په دې نامـۀ یو ځای د اندخوی د ختیځ په  کې یو کلی دی. )اې. بي.سي.(  

،  ۳۶  –  ۴۸کې موقعیت لري؛ نور ځایونه د چوب باِش کالن )چې خورد یادیږي( د شبرغان په شمال ختیځ کې په  
 .  )ن( کې موقعیت لري ۶۵ –  ۴۸

 ۱۹اوسنۍ نقشې په دغـۀ نامـۀ ورانۍ په بوینقرې کې په  : دا د صوف په درې کې یو تنگی دی.  ۶۷، ــ  ۳۵:ــ  چپچل
 .یي )ن( کې ښ ۶۶  – ۴۵، ۳۶ –

  :مایلۍ    ۱۲)ن(: دا د صوف د درې د سیند پر غاړې د کال سرکاري د شمال لویدیځ په    ۶۷  –  ۱۱،  ۳۶  –  ۱  چپچل
 کې یو کلی دی.

: دا د چهار در د کوتل په شمال ختیځ کې د هندوکش پر سر یو کوتل دی. وگورئ: شپږم ۶۸، ــ  ۳۵: ــ  چاپ دره
 ټوک 

 : وگورئ: ارپه گذر چاپ گدر
)الف(: دا یو کوتل دی چې د بامیان د درې له سر څخه تر سیغان پورې منتهي    ۶۷  –   ۳۶،  ۳۴  –  ۵۹:  چاپ کولک

 کیږي چې د قتر سم په لویدیځ کې واقع دی. وگورئ: شپږم ټوک

  مایلۍ کې د ورانو ویجاوړو پاتې شوني دي.   ۱۷)ج(: دا د خلم د شمال ختیځ په    ۶۷  –   ۵۶،    ۳۶  –  ۴۷:  چپ رباط
 )ج( کې واقع دی.   ۶۷  – ۴۷، ۳۶ –  ۴۵مایلۍ کې په   ۱۰په دې نامـۀ یو کلی هم د خلم د شمال ختیځ په 

  شان په    )ن(: دا په زر شوی درې کې د بلچراغ په شمال ختیځ کې یو کلی دی. همدا ۶۵  –   ۴، ۳۵  – ۵۲:  چقمق
 )ن( کې موقعیت لري.  ۶۵ –  ۴۹،  ۳۵  – ۵۴دې نامـۀ یو کوتل دی چې په  

 وگورئ: چهار چار : 

 مایلۍ کې یو کلی دی.   ۲۰)ج(: دا د توکزر د شمال لویدیځ په  ۶۶ –  ۱۲،  ۳۵ –  ۵۸: چارک باال 

  مایلۍ کې، له بلخ څخه تر ِکِلف پورې د    ۴: دا د دولت آباد د لویدیځ په    ۶۶  –  ۴۶،    ۳۶  –   ۵۹:  چارباغ سیدان
 تللې الرې ختیځ کې یو کلی دی. 

 مایلۍ کې یو سیند دی.  ۳۳)ج(: دا د وزیرآباد د لویدیځ په  ۶۶ –  ۱۹،  ۳۶  – ۴۵: چار بوالق 

  امیر پر غاړې یو کلی دی. په دې  )ن(: دا د تنج په شمال لویدیځ کې د روډ بندِ   ۶۶  –   ۴۱،  ۳۵  –  ۵۷:  چرخاب 
 )ن( کې موقعیت لري. ۶۶  – ۴۵، ۳۵ –  ۳۴نامـۀ بل کلی د روډ بنِد امیر پرغاړې د سرپل د شمال ختیځ په  

 ن(: دا د خلم د سیند پر غاړې د ایبک په سویل ختیځ کې یو کلی دی.   ۶۸  –  ۴،   ۳۶ – ۱۵: چرم گري( 

  شیرین تگاو د اوبو د بهیر په اوږدو کې د فیض آباد په شمال کې یو   )ن(: دا د   ۶۴  – ۵۳،  ۳۶  –  ۲۷:  چار شنغو
 کلی دی.  

 مایلۍ کې یو تنگی دی.  ۲)الف(: دا د قلعه سرکاري د سویل لویدیځ په   ۶۷  – ۱۵،  ۳۵ – ۵۴: چار توی دره 
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  غاړې یو کلی  مایلۍ کې د میمنې د سیند پر    ۱۰)ن(: دا د میمنې د سول ختیځ په   ۶۴ – ۵۲، ۳۵  –   ۴۸:  چارتوت
)ج( کې موقعیت    ۶۴  -۵۱،  ۳۵  –  ۳۷مایلۍ کې په    ۲۴دی. په دې نامـۀ بل کلی قرۀ آغه ته نیږدې د میمنې د سویل په  

 لري.  

 مایلۍ کې د جِر چارو د اوبو په غاړې یو کلی  ۲۰)ن(: دا د قلعه توکزر د سویل په  ۶۶ –  ۲۷،  ۳۵ – ۵۲: چارو
 دی.  

)ن(: دا د آقچې په ولسوالۍ کې یو منفرده له ورایه څرگند مسلط خط الرأس دی چې    ۶۵،  ۴۵،    ۳۷  –   ۲۹:  َچش بابه
الرأس ختیځ او شمالي اړخونه    قرقین د الرې په اوږدو کې ښۍ لور ته واقع دی. د دې خط   – خمیاب    –د جرق دق  

ستر او عمود گړنگونه دي. د غرۀ په بیخ کې د شگو کواړۍ دې چې درندې او کلکې غونډۍ ئـې ورڅخه جوړې 
 کړی دي. )پیکاک( 

  ج(: دا د قیصار د شمال لویدیځ په نیږدې لس مایلۍ کې یو کلی دی. اوسنۍ   ۶۴ –  ۱۱، ۳۵  –   ۴۸:  چشمه آچک(
 )ن( کې ښیي.   ۶۴  -۱۲، ۳۵  – ۴۹دهانـۀ آچک په نقشې د آچک نوم د وادي  

اوسنۍ نقشې د چرمگر مایلۍ کې یو کلی دی.    ۲۲)ج(: دا د میمنې د شمال په    ۶۴  –  ۳۸،    ۳۶  –  ۱۰:  چشمـۀ گرم
 . چشمې نوم په پورتني موقعیت کې ښیي

ِت ارجنه کې شمال )ن(: دا یوه دره چې د مزار شریف په سویل لویدیځ کې په دش  ۶۶  –  ۲۱،  ۳۶  –  ۳۶:  چشمه گذر
بلخ الره پر دې درې باندې په هغـۀ ټکي کې راکوزیږي چې دره په دښته کې ډوبیږي   -لور ته ډوبیږي. د شبرغان  

مایله پورته ئـې درې چینې دي    ۳مایل ارته ده. تقریباً    ۱مایلۍ کې ده. دلته دا دره    ۱۲او دا د علي مغل د ختیځ په  
و له همدې چینې څخه یو نهر کښته درې ته رابهیږي. دا اوبـۀ ښې دې او نسبتاً د  چې د چشمه گذر په نامـۀ یادیږي ا

څښاک وړ دي خو د سفلر خوند لري. د اوبو بهیر پیاوړی او پورته د درې په سر کې اوبـۀ دومره دوړې او خټې نـۀ  
دښتې پر لور تللي دي    لري. د درې ټول بستر دلته کرل سوی دی او پټي ئـې شمال لور وتلې د درې له خولې څخه د 

 یعنې د بارگاه د کنډوالو او غونډۍ خوا ته غځیدلي دي.  
گذر په شان په عین    – «کوچنی نهر او ډنډ رارسیږي چې د دهان  1د گذر له درې څخه په تیریدلو د »خاجه کــَـوراتي 

 ټکي کې په دشِت ارجنه کې راڅرگندیږي. 
و د هغوی د رمو لپاره د اوبولو اساسي سرچینې دي او پیکاک د  په دې سیمې کې علي مغل او چشمه گذر د شپنو ا

اوښانو څو کتارونه لیدلي چې له چشمه گذر څخه ئـې تر لیرې قشالقونو پورې د چول له الرې اوبــۀ وړلې. )غور  
یي  اوسنۍ نقشې په دې نامـۀ یوه څاه ښدره( له چشمه گذر سره د گذر اوب چینو ته نیږدې یو ځای کیږي. )پیکاک(  

 .  مایلۍ کې موقعیت لري ۴۰چې د شبرغان د سویل ختیځ په  

 مایلۍ کې یوه څاه ده.  ۲۰)ج(: دا د مزارشریف د سویل ختیځ په  ۶۷ –  ۱۹،   ۳۶  – ۳۷: چشمـۀ خاواک 

  مایلۍ کې یو کلی دی. اوسنۍ نقشې د    ۷)ج(: دا د قیصار د شمال لویدیځ په    ۶۴  –  ۱۱،  ۳۵  –   ۴۵:  چشمـۀ کرخ
 )ن( کې ښیي.   ۶۴  – ۱۲،  ۳۵  – ۴۷کرخ نوم په 

  مایلۍ کې یوه څاه ده.  ۶)ج(: دا په سمنگانو کې د قلعه )؟( د سویل په   ۶۸  – ۶،  ۳۵  – ۵۳: چشمـۀ خواجه 
 مایل پورته یو زیارت دی. )اې.بي.سي.(   ۱  ۲/ ۱کې له آِب قول څخه  : دا د تاشقرغان د سیند په کینې غاړې  چشمه مجان

کورنۍ په کې استوگنې   ۲۴: دا د سرپل په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د تاجیکانو  ۶۵  –   ۳،  ۳۶  –  ۱۱:  چشمه نو
 دي. دا کلی د سرپل د ښارگوټي له )سویل ختیځ( څخه پورته موقعیت لري. )اې.بي.سي.( 

داِن پای کوتل څخه تر پته کسر پورې د تللې الرې په اوږدو کې نهم منزل دی چې د  : دا له میچشمه سنگ توپ
 ولیشان د تنگي په سر کې موقعیت لري. )اې.بي.سي.(

مایله لیرې د بنِد امیر   ۱۵فیټه. دا له مزار شریف څخه    ۱۱۶۵)ن(: لوړوالی:    ۶۶  –  ۵۸،  ۳۶  –  ۳۳:  چشمه شفاء
یاردو تر منځ ارت دی. دلته سیند  ۶۰او  ۵۰رت دی. دغـۀ ځای کې سیند د پر کیڼې غاړې یو کوچنی کلی او یو زیا

ډیر ژور نـۀ دی خو د اوبو بهیر توند دی او اوبـۀ دومره پیاوړې دي چې پورې غاړه اوښتلو ته اجازه نـۀ ورکوي.  
فاء او هم د شفان  څو سوه یارډه پورته د شفان تنگی یو پل دی چې له خښتو جوړ ښه پل دی. )میتلند( دا نوم هم د ش

 په دواړو ډولونو لیکل سوی دی. 

 مایلۍ کې یوه څاه ده.  ۱۹)ج(: دا د بوینقرې د شمال په  ۶۶  – ۵۷،   ۳۶ –  ۳۲: چشمـۀ شغال 
کورونه په   ۲۰: دا د سنگچارک په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د خواجگانو    ۶۶، ــ  ۳۵: )سول(: ــ  چشمه سوال

  –   ۴،  ۳۶  –  ۱مایلۍ کې په    ۶کې میشت دي.)اې. بي.سي.( اوسنۍ نقشې یوه څاه د آق کپروک د سویل لویدیځ په  
 )ن( کې ښیي.   ۶۶

ي کې یو کوچنی کلی دی. دې کلي کې د تاجیکانو : )تاک(: دا د سرپل په ولسوالۍ کې د آستراب په تنگ چشمه تک
 کورنې میشتې دي. )اې. بي. سي. (  ۱۵

 
1 - Khaja Kaurati 
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 8تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

: دا د دو آب د ولسوالۍ او د ولیشان د سویل ختیځ تر منځ په واورو پوښلې یوه غرنۍ ۶۷، ــ    ۳۵: ــ  چاولي خان
ه په ولیشان کې له میچتک لړۍ ده چې مخ په شمال لویدیځ غځیدلې ده. زموږ د معلوماتو له مخې د دې لړۍ له منځ

 څخه د چایل تر درې الره له همدې ځایه تیریږي. )گریس باش، آی. بي. سي.(

 وگورئ: َچـهل: چــِـل چهل : 
په دې نامـۀ کلی د قیصار په لویدیځ  )ن(: دا د میمنې د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده.   ۶۴ –  ۶،  ۳۵  –  ۴۳  چیچکتو:

مایلۍ کې دي. دې ځای کې پخوا وزبیکان    ۱۲ویجاړې د چهارشبمه د ختیځ په  د چیچکتو د کلي ورانې    کې واقع دی.
ز کال کې په بشپړ ډول له وگړو تش او ۱۸۸۵اوسیدل خو د سریکانو د اله مان یا ناڅاپي بریدونو له کبله او هم په  

 متروک سو. )پیکاک( 
 وگورئ: چیکچي  چیکچي:

    :مایلۍ کې یو کلی دی. اوسنۍ نقشې دا نوم    ۱۵ال ختیځ په  )ن(: دا د شبرغان د شم  ۶۵  –  ۵۸،  ۳۶  –  ۴۸چیخچي
 د چقچي په ډول لیکي. همدا شان وگورئ: چخچي. 

 چهل کپه: د عربانو یوه قومي څانگه ده.  چلکپه:
 فیټه.   ۷۰۰)ن(: لوړوالی: )تقریباً(  ۶۶ –  ۱۴،  ۳۷  – ۵: چلیک: یا: چیلیِک وس خان: چیلک

قچې د ولسوالۍ د نهِر فتح آباد په اوږدو کې خوارۀ وارۀ پراتـۀ دي. په دغو  دا نوم درې کلیو ته ورکړل سوی چې د آ
کورنۍ ژوند کوي چې په خپلو کیبتیکو او له خټو جوړ جونگړو کې ژوند کوي.   ۲۴۰درې واړو کلیو کې ټولټال  

ې په منځ  پراخه مخ خالصې دښته تر هغـۀ ځایه چې سترگې کار کوي ښي او کیڼ او سویل خوا ته غـځـېـدلې ده چ 
کې ئـې له خټو جوړې کالگانې او برجونه یا پناه ځایونه سته او ښه کرهڼه په کې سوې او خاوره ئـې ډیره یبره وره  

 یا حاصلخیزه ده.  
ِکِلف پر الره راځئ نو د چیلیک لومړنی کلی »رباط قاطر خانه« ته نیږدې له بلخ څخه    –که له سویل لوري د بلخ  

ته درځي. دا رباط کوچنی دی، احاطوي دیوال ترې راتاو دی او نیمه کنډواله دی. په دا  مایله لیرې ستاسو مخ    ۴۴
ټوله سیمه کې څلور ویالې دي؛ خو اوبـۀ ئـې باتالقي خوند لري. له رباط قاطر خانې څخه یوه مستقیمه الره د میمنې 

مایلۍ کې راځي. یوه بله الره هم   ۳ِکِلف لویه الره قطع کوي چې د پخوانۍ چیلیک سرد آبې د شمال په    –آقچې    –
سته چې له دوه وو نورو چیلیک کلیو څخه تیریږي او دا کلي منحصراً تورکمني قشالقونه دي او چیلیک سرد آبې ته 

څخه تیریږي. په چیلیک سرد آبه کې د اوبو د یوې  ځي چې په خپلو اوږدو کې د اوبو لگولو له ډیرو نهرونو او ویالو  
سترې زیرمې کنډوالې سته چې گنبدۍ ئـې درلودله، کټ مټ د یریق سرد آبې ته ورته، او څنگ ته ئـې د خښتو یوه  
لویه کواړۍ په دې داللت کوي چې دلته په لرغون مهال کې یو کاروان سرای وو. د اوبو زړه زیرمه یا سرد آبه وچه  

یدلي دیوالونه ئـې دننه غورځـېـدلي دي خو څنگ ته ئـې نیږدې د اوبو لگولو نهر بهیږي چې اوبـۀ لري. دا  ده او نړ
رباط هماغه د عبدهللا خاني د کاروان سرایونو یوه بیلگه ده چې له آقچې څخه تر ِکِلف پورې د الرې په اوږدو کې  

  –  ۵اش او چیلیک آرنجي په نومونو یادیږي په  نور کلي چې د چیلیِک قول، چیلیِک ولدجوړ سوی وو. )پیکاک(  
 .  )ن( کې موقعیت لري  ۶۶  – ۱۴،  ۳۷  – ۱او   ۶۶ – ۱۱،   ۳۷  – ۴، ۶۶ –  ۱۱،  ۳۷

)ن(: دا د سنگچارک د عالقه دارۍ توکزر کې یو کلی دی چې د فریکان )له سویل    ۶۶  –  ۲۷،  ۳۵  –   ۵۳:  چهل مرد
کورنۍ ژوند کوي. )اې. بي. سي.( دا نوم د چهلمرد    ۳۰وزبیکانو  مایله پورته موقعیت لري. دلته د سیدانو او    ۸څخه(  

 په ډول هم لیکل سوی دی.  
کورنۍ په کې  ۲۰)ج(: دا د میمنې د لنگر د عالقه دارې یو کلی دی چې د بلوڅانو  ۶۵ –  ۲۴،  ۳۶ – ۳۵ چم قلعه:

  .ت لريمایلۍ کې موقعی ۲۰دا کلی د شبرغان د سویل لویدیځ په میشتې دي. )اې. بي. سي.( 

 ن(: دا د صوف په درې کې د خشک درې په شمال کې یو کلی دی.   ۶۷  – ۱۹، ۳۵ –  ۵۹: )چمقلن(: چم کوالن( 
کیلومتر مربع   ۱۷۳۲دا د بلخ د والیت په ختیځ کې یوه ولسوالي او یو کلی دی چې  )ن(:    ۶۶  –  ۴۸،  ۳۶  -۴۱:  چمتال

تر منځ وگړو پورې   ۱۶۰۴۳او    ۱۰۲۹۳لو شمیرو کې د  مساحت لري چې د وگړو شمیر ئـې افغان سرچینو په بیالبی
اټکل کړی دی )لنډ مهاله مجله(. د دې ولسوالۍ کرښې: لویدیځ کې سرپل او فیض آباد، شمال: چاربولک او بلخ او  

کلي لري چې له دې څخه    ۶۲ختیځ کې دهدادي او شولگره او سویل کې د سنگچارک ولسوالۍ. د چمتال ولسوالي  
 :  تنو ډیر استوگن وگړي لري. دا کلي لنډ مهالې مجلې په الندې ډول لیست کړي دي ۵۰۰کلي ئـې له  ۱۱
 

جر قلعـۀ هزاره و   ینگی قلعه چمتال
 افغانیه

 جر قلعـۀ هزاره 

 رباط نو شهِر تورکي  علي زی نو شهر آسیاب فرقه 
 پای تیمور  پلو زاولي  سرآسیاب میر قاسم
 آسیابِ گرگ  خله چي  وروزگاِن علیا و سفلی  فوالدان 
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

عرب سیاه خانه پشمک   امام صاحب پشمک قلعه عرب زري 
 قلعه 

 قضاء سفلِی کوۀ البرز  فاطمه خیل تگابِ امام صاحب  بارگاۀ تورکمنیه
 چقنِق کوۀ البرز  بولِک کوۀ البرز  درۀ کوه البرز پیش 

 بروچِ کوۀ البرز  یکرویه کوۀ البرز چشمـۀ قـُـَوت  قمشلي کوۀ البرز
 قورچه کوۀ البرز  دونغوز قوري غرمالي کوۀ البرز  کوۀ البرز قزل قدِق 

 ناقلین نو شهر شور آبي آسیای ابراهیم خان  قلعـۀ رزاق 
 گل بوالِق کوه البرز چهلتن مچلي کوۀ البرز چارسای

صافي تگاب امام  کمساني  ناقلیِن بارگاه بارقـۀ تره کي
 صاحب

 عرب خاک مل کاکړي نو شهر  گزۀ علیای کوۀ البرز لیلی زی نوشهر
نو وارد جنگل بای 

 تیمور 
 زواب جر قلعه  باقیماندۀ چشمـۀ قـُـَوت 

 ناقلیِن آسیابِ شرف قزل چشمه  کمند سیه  پل امام بوکري
    آسیابِ شرف

 
او  د چمتال د کلي نوم یو وخت آهن قلعه وو. د کلي شمال ته د البرز غر دی چې نوم ئـې په شهنامې کې راغلی دی 

دا د بې شمیرو ودانیو او جوړښتونو سیمه ده او ادعا کیږي چې دا د باختریانو د کال گانو او ځایونو پاتې شونې دي. 
 . په چمتال کې تر ټولو مهم سیند بلخاب دی چې د درۀ گز، کیشیندي یا شفاء په نومونو هم یادیږي

قبرگاه نومیږي. په چمتال کې زیارتونه: د زین چمتال کې د منرالي اوبو دوې څاه گانې سته چې چشمـۀ شفاء او  
العابدین زیارت. زین العابدین د حضرت امام حسین زوی دی؛ د حضرت امام زیارت؛ د میر قاسم زیارت؛ د بابه 

ژ(    – ژ( ایوب )ع    –سقاو زیارت؛ د تورک و توغان زیارت او د خواجه قشقار زیارت. همدا شان دلته د )حضرت 
 :  ز کال کې دا سیمه په الندې ډول تشریح سوی دی۱۹۱۴سته. په  ]د قدمگاه زیارت [ 

دا یو کلی دی چې د هژده نهر پر غاړې واقع دی. د اوبو نهر له »پِل امام بوکري« څخه لږ پورته له بنِد امیر څخه  
نیږدې پر سرچینه اخلي او بیا تقریباً لویدیځ لوری نیست او ان تر امام صاحب پورې د شبرغان د سړک غاړې ته  

فیټو پورې ژور   ۲تر    ۱ز کال د مې په میاشت کې له  ۱۸۸۶فیټه ارت دی او د    ۱۰مخ ځي. دا نهر په ینگ قلعه کې  
 وو. )پیکاک( 

: دا د ایبک په ولسوالۍ کې یو کلی دی. دا کلی د ایبکو له کال پورته واقع او د سِر کنده ۶۸  –  ۴،  ۳۶  –  ۱۲:  چنارکه
 کورنۍ په کې استوگنه لري. )اې. بي. سي.(  ۷۰« 2ای تاجیک او پِس کنده په گډون د »جگه ت

: دا نوم د میتلند د ورځنیو یاد داشتو په منځ کې راغلی دی او د درۀ صوف د ولسوالۍ په لویدیځ کې یو شمیر  چنگر 
کورنۍ ژوند کوي. )اې.   ۳۸۰خورو ورو خرگاه گانو ته ورکړل سوی دی. په دغو ټولو کې د فوالدي هزاره گانو  

 بي. سي.(
)ن(: دا د مرغاب په شمالي څانگې کې یوه ولسوالي ده. په دې نامـۀ کلی د    ۶۵ –  ۵۴،  ۳۵  –   ۱۸:  چراس: چیراس

فیروزکوهي کورنیو د دریو کوچنیو    ۲۵۰کې ورغلی وو " د تقریباً  ۱۸۸۶امام شریف د راپور پر بنسټ چې په  
 ً ټیټ خط الرأس چې د خواجه جه له خط الرأس سره موازي    قشالقونو یوه ټولگه یا مجموعه ده. سویل ته ئـې یو نسبتا

دی او د خواجه جه په پرتلې دا ټیټ خط الرأس کلي ته نیږدې نور ټول منظر هر لوري ته بندوي. دښته یا په بله وینا 
یرمه  کم عمه تشته ځمکه چې دا کلی په کې دی په وښو او بوټو پټه ده خو دا سیمه تر ډیره له ونو محرومه ده او ورڅ

غرونه ئـې وچ او لوڅ دي. په خپله په کلي کې څو دانې ونې سته. دلته ډیره لږ کرهنه سوې او د دې ځای استوگن 
وگړي په غال او شوکو خپل ژوند ژواک پر مخ بیایي. د دوی یو شمیر غوایان او پسونه او څو دانې ټټوگانو او آسونه 

 و ویل سوي چې کښته په درې کې د پستې ونې سته.  بوټي د سون توکو لپاره کارول کیږي خ –لري. سون  
"چیراس خپل نوم یو درې ته د هغې په سر کې ورکوي او داسې ښکاري چې د دې ځای خلک له فیروزکوهیانو او  

 کالر شهر سره ډېر نیږدې اړیکي لري.  
یر سوړ دی خو خلک  "ویل سوي چې سیند ئـې د مرغاب د سیند د سر په اوبو واقع دی. سره له دې چې دلته ژمی ډ

میاشتې استوگن دي. په دوبي کې د خلکو گڼه گوڼه ډیره سي او د »سیاه خانه گانو« د کلیو ډلې ان د   ۱۲دلته کال  
 درې تر سره خورې ورې سي.  
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 8تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یو ځل خو د محـمد علم   -" چیراس په ځلونو ځلونو په سیمې کې د غالوو او شوکو د مخنیوي لپاره سوځول سوی دی
ول سو، محـمد علم خان د شیرعلیخان پر مهال د افغان تورکستان لوی والي وو. کله چې د علم خان  په امر وسوځ

میرمن له هراته د مزارشریف پر الره روانه وه نو د دې ټول بکسونه او کڅوړې له یوې مخې ولوټل سول. امام  
 فیټه دی.   ۷۵۳۰وړوالی  شریف ته هم دا خلک له دښمنۍ ډک خلک ښکاره سوي دي." )امام شریف( د چیراس ل

خشت تپې د الرې په اوږدو کې یو    – فیټه. دا د تاشقرغان    ۱۲۶۰)ج(: لوړوالی:    ۶۷  –   ۴۸،  ۳۶  –   ۴۵:  چت رباط
کورنۍ په کې میشتې دي.   ۶۰مایلۍ کې واقع دی او د وزبیکانو  ۷کوچنی کلی دی چې د تاشقرغان د شمال ختیځ په 

ـې په احاطو کې د دفاعي قابلیت په لرلو راتاو دي. د کلي شمال ته یوه  د دې کلي کورونه گنبدي دي او یو شمیر ئ
 گنبدي واله ودانۍ ده چې د »شاه حسین قلندر« زیارت دی. زیارت ته نیږدې د کورونو یوه ډله او یوه احاطه سته.  

د ښاغلي واکر په یاد داشتونو کې چت رباط د »ِچتر آباد« په ډول لیکل سوی دی، چت رباط، د ) کوچني یا ډیر لږ  
په معنی( دی له دې کبله د »ِچتر آباد« د کلي نوم سم او درست نوم ښکاري. دلته د قرارگاه د جوړولو لپاره پریمانه 

 ځای او هم پریمانه اوبـۀ سته.  
مایلۍ کې کنډوالې او د ورانیو پاتې شوني دي چې د چت رباط په نامـۀ یادیږي. دا   ۸په نیږدې    د کلي د شمال ختیځ

په دیوالونو د راتاو لوی کلي پاتې شوني دي چې له خامو خښتو او پخسو جوړ سوی کلی وو، د ورانیو له مخې 
له زماني اړخه د وزبیکانو له    ښکاري چې دا ډیر زاړه پاتې شوني دي او دا کلی د پخوا وختونو دی او کیدای سي

یرغل مخکې زمانو پورې اړه ولري. دلته له دیوالونو دباندې د ورانیو پاتې شوني سته او شک نـۀ سته چې دا یو 
مهال لوی ځای وو او کیدای سي د قبادیان تر حصار، کاله او نورو ځایونو پورې د تللې الرې په اوږدو کې د دمې  

 گارنیزیون وو. )میتلند( نیولو ځای او کوم امنیتي 
)ن(: دا د صوف په درې کې د دره گاوکش په سر کې یو کلی دی. دې کلي کې د    ۶۷  –  ۱۲،  ۳۵  –  ۵۹:  چوبکي

 کورنۍ استوگنې دي. )اې. بي. سي.( ۲۵»چوبکي ایماقانو« 
  ۱۱۰ې د « په اوږدو ک3)ن(: دا د شبرغان په ولسوالۍ کې د »آِب سیان  ۶۵ –  ۴۸، ۳۶ – ۴۸: چوباش: چوب باش

دا کلی د »باِش کالن« په نامـۀ یادیږي؛ دا کلی د شبرغان په شمال کې  ارسري تورکمنانو یو کلی دی. )اې.بي. سي(  
 . )ن( کې موقعیت لري ۶۵ –  ۳۷،  ۳۶  – ۴۶واقع دی؛ چوب باِش خورد په  

)ن(: دا د شورتپې یو واحد دی. دا له چهار باغ څخه تر پته ِکسر پورې د تللې   ۶۶  –  ۵۴،  ۳۷  –  ۲۰:  چوب باش
 مایلۍ کې واقع دی.   ۴الرې په اوږدو کې شپږم منزل دی. په دې نامـۀ یو کلی د شور تپې د ختیځ په 

توگنې دي. )اې.  کورنۍ اس  ۳۰۰: دا د تنج په ولسوالۍ کې یو کلی دی. دې کلې کې د تاجیکانو    ۶۶، ــ  ۳۵ــ    چوچله:
 بي. سي.(

مایلۍ کې یو گډوډ خور او ور کلی    ۷  ۱/۲)ن(: دا د ایبکو د شمال لویدیځ په    ۶۷  –  ۵۸،  ۳۶  –  ۱۸: )چغی(:  چوغی
 دی.  

 کورونه دي. )میتلند(  ۱۰۰دې کلي کې د کته علي وزبیکانو 

  :کې یو کلی دی. اوسنۍ نقشې دا نوم مایلۍ    ۷)ج(: دا د سمنگانو د شمال لویدیځ په    ۶۷  –  ۵۸،  ۳۶  –  ۱۸  چـُـغــَـل
 د چوغی په ډول ښیي.  

  دا له میمنې څخه تر قیصار پورې د تللې الرې په اوږدو کې د میمنې د سویل ۶۴  –  ۳۴،  ۳۵  –   ۵۱:  چگومت :
 مایلۍ کې یو کلی دی.   ۱۵لویدیځ په 

ډیر پیژندل سوی او مشهور نوم : د چول نوم چې د شگلنې دښتۍ په معنی دی په ټول افغانستان او بلوڅستان کې  چول
دی، خو تر ډیره په تورکستان کې کارول کیږي. دا اصطالح په سیمه ییزو مصطلحاتو کې هرې لویې په غونډیو ډکو  

ژ( او یوازې هغو   –او هغو هموارو سیمو ته په اطالق کې کاَرول کیږي چې د کرکیلې وړ نـۀ وي )شاړې ځمکې  
ه کې واوسي یا و نـۀ اوسې خو په همدې نامـۀ یادیږي، )پام مو اوسه چې غرنیو سیمو ته ویل کیږي چې که کوچیان پ

سیمو ته هیڅکله د چول اصطالح نـۀ کارول کیږي.( له دې کبله ده چې د کشک او مرغاب ترمنځ چول سته او بل  
اوره د ئـې چې ډیر لوی او پراخ چول دی د مرغاب او اکسوس تر منځ چول دی. د چول نرمه روښانه شگلنه خ

»خـُـم« په نامـۀ یادیږي دا هغه لغت دی چې اکثریت وختونه د شگې په معنی دی. خو چول د شگې لپاره تورکمني  
« په نامـۀ یادیږي. ]ژباړونکی: شگه او چگه څومره له غږیز ډوله  4اصطالح نـۀ ده، په تورکمني کې شگه د »چگه 

زل خـُـم« او » قره خـُـم« نومونه نه باید د سرو او تورو شگو  یو بل ته ورته او نیږدې دي.[ زموږ په نقشو کې د »ق
د پراخو دښتو په معنی اقتباس سي بلکه د شگلنې دښتې د الرو په معنی دی چې رښتوني شگه په کې موندل کیږي  

 او یوازې د سیمې کوچنۍ برخه په شگو کې پوښي.
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 8تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بوټو او وښو پوښلی وي؛ خو هر څومره چې شگه کې په تورکمنستان کې ټول چول له سره تر پایه په پسرلي کې په 
خاوره وي هماغومره لږ بوټي په کې شنـۀ کیږي او ډیر ژر د ځمکې له مخې ورک کیږي. له بل لوري هر څومره  

 هماغومره ډیر بوټي کوي.  چې شگه ډیره وي
لیسوی د راپور له مخې    سیمې یا پووندې په هکله الندنی یاد داشت د تورن دی  -د میمنې د چول د مهمه مالڅر  

   -افغان اوسنی سرحد تیر سوی دی:  –اخیستل سوی دی، د همدې چول له منځه د روس 
" د مرغاب او اکسوس تر منځ د ستر چول سویلي حد، د میمنې د درې شمال کې د آِب قلعه ولي )چې اشتباهاً په زړو 

و چې دغه درې د دوه ریونده یا شیب لرونکو  نقشو کې قیصار لیکل سوی دی( او آِب قیصار دی. کوالی سو ووای
مستوي گانو له یوځای کیدلو جورې سوې دي. چې سویل ته ئـې د میمنې غرنۍ سیمه ده چې په تدریج سره د غرونو  
پر لور لوړیږي. شمالي لور ته ئـې چول دی چې متدرجاً د هغې لوړې سطحې پر لور لوړیږي چې د َدرو شمالي  

ې ده. د چول دا مخ په شیوه برخه، د چول د سویل ریونده یا شیب لرونکې برخه ده د  درجو ک  ۴۰یا    ۳۰ژۍ په  
غرونو مارپیچ یا پیچومي دي چې د شور په نامـۀ ژورو درو متقاطع کړي دي او په لمنو یا بیخونو کې ئـې د مالگینو  

ځمکې د سطحې پرمخ یوازینۍ    اوبو کوچني نهرونه او ډنډونه سته، او دا د چول له سر تر پایه اوږدوالـۀ کې د  –
اوبـۀ دي. دا اوبـۀ د غټ شمیر هیلیو او خوکانو لپاره کافي دي خو کورني څاروي دا اوبـۀ نـۀ څښي او که د ډیرې 

 تندې له کبله یې وڅښي نو ناروغه کیږي.  
برخې   "هماغسې چې مخکې مو وویل د چول شمال، له څپاندو سرځوړو جوړه یوه لوړه سطحه جوړوي چې د سویلي

په پرتلې یو بشپړ متفاوت منظر جوړوي ځکه سویلي برخه د ول په ول غرونو له سترې کتلې څخه جوړه ده. د  
مایله لویه ده او سیند ئـې ورڅخه جال   ۱۵یا    ۱۴مرغاب پر لور دا لوړه سطحه د غرونو کمربند ته شیوه سوې چې  

ۍ جوړوي. یو ناڅاپي خو نه چندان ژور سقوط موږ کوي. د اندخوی پر خوا یو ښـۀ څرگند خط الرأس د لوړ چول ژ 
د دغو غرونو شل مایلي کمربند ته رسوي چې شمال ئـې ډیر ټیټ نـۀ دی، او تقریباً همواره سیمه ده، او زه ئـې د  

مایلو پورې واټن لري؛ دا سیمه په شگو »ریگ«   ۱۵تر    ۱۰اندخوی د چول په نامـۀ یادوم، دا له اکسوس څخه  
 خوځندو شگو په غونډیو ډکه سوې ده."  بدلیږي یعنې د

" د چول خاوره هرې خوا ته شگلنه ده خو که کافي اوبـۀ ورته ورسیږي ښایي حاصلخیزه خاوره سي.) میتلند وایي:  
"دلته د کښت او کرکیلې لپاره په کافي اندازه باران کیږي خو خاوره د جوارو لپاره شگلنه نرمه ده چې سوځوي ئـې.  

کیږي خو دلته کافي اوبـۀ په سختۍ تر السه کیږي. داسې ښکاري چې په پخوا وختونو کې د چول   خټکي په کې شنـۀ
په ځینو برخو کې د کرکیلې او کښت پټي دلته ول."( دا خاور په لوړ چول کې ټر ټولو ټینگه، په غرونو کې سسته او  

یر بارانونه کافي دي چې د چول پر  د اندخوی په هموار چول کې بیخې سسته خاوره ده. واوره او د پسرلي زښت ډ
مخ دې پریمانه بوټي او واښه او گالن شنـۀ کړي. د اپریل تر نیمایي پورې واښـۀ په بشپړ ډول رسیږي یعنی بشپړه 
وده کوي او یوه میاشت وروسته وچ کلک سي. په ځینو ځایونو کې دا بوټي د بادغیس په شان ان د انسان تر قد پورې 

ول ټیټ بوټي دي او تر ډیره د پسونو د څرلو لپاره مناسب دي. د اندخوی ټول چول او نورو  لوړیږي خو په عام ډ
ځایونو کې غرنۍ برخې یعنې په هغو ځایونو کې چې خاوره نرمه او شگلنه ده دا ځایونه په ونو پوښل سوي دي چې 

ي خو د نورو موخو لپاره د کار وړ  په تورکي کې د "گندم" په نامـۀ یادیږي او د سون لپاره فوق العاده عالي لرگي د
 نـۀ دي.  

"سره له دې چې چول د ځمکې د سطحې له اوبو څخه محروم دی خو د ځمکې تر سطحې الندې اوبه د چول په هر 
ځای کې موندل کیږي خو د غرونو د کمربند له سیمې په استثناء چې لوړ چول د اندخوی له چول څخه جال کوي. له  

نو په گټه اخیستنې بې شمیره څاه گانې کیندلي چې د خپلو څارویو لپاره اوبـۀ چمتو کړي. د همدې څخه پخوانیو نسلو 
همدې پیړي لومړۍ نیمایي وه چې دا مهال ال تورکمنان اوسنیو د استوگنو سیمو ته نـۀ ول راغلي، دا مهال چول له  

توگنې سیمې وې او ویل سوي چې  سولي او امن ډک ځای وو. د میمنې شمال او د چول نورې برخې د کوچیانو د اس
دغو کوچیانو د میمنې په والیت کې د ټولو وگړو د شمیر دریمه برخه جوړوله. د دوی د استوگنې سیمې عمدتاً د لوړ  
چول پر ژۍ سیمې وې، دا هغه سیمې دي چې څاه گانې ئـې ډیرې ژورې نـۀ دي او پسونه د ټول دوبي په اوږدو کې  

یا کوز چول یوازې په ژمي او پسرلي کې کارول کیږي؛ د تودوې هوا پر مهال ویل دلته څریدل کوالی سي. ټیټ  
 سوي چې دا ځای د پووندې لپاره مناسب نـۀ دی. 

" کله چې مرو نوره د خیوې د خان تر ادارې الندې نـۀ وه او کله چې د دې سیمې او بخارا تر منځ جگړو د ارسري 
ړه، دوی پر چول باندې خپلې چاپې او یرغلونه پیل کړل او کله چې سریکانو  تورکمنانو یوه برخه مستقله او خپلواکه ک

پنجِده ونیوله د میمنې کوچیان، وروسته له دې چې د خپلو رمو ستره برخه ئـې له السه ورکړه، اړ سول چې ټول له  
او د میمنې   یوې مخې دا سیمه پریږدي. له دې مهاله وروسته چول نور په وچې بیدیا او متروکې سیمې بدل سو 

سمسورتیا او ښیرازي ورکه سوله او سیمې په ټوله کې د خپلې پانگې او شتمنۍ اساسي سرچینه نوره له السه ورکړه.  
یو ځل بیا آرامه، سوله ناک او ډاډمن سرحد به وکوالی سي د اوسنیو حاالتو په پرمختگ کې مرسته وکړي چې د  

بیا سمه وکارول سي؛ خو د سیمې له السه تللې ښیرازي او بډایتوب غرونو شمالي برخه او د چول کښتنۍ برخه یو ځل  
لوړ چول وکوالی سي خپله   بیرته السته راتالی سي چې راتلونکي سیاسي پیښې په میمنې کې  یوازی هغه مهال 
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 8تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ز( کې د میمنې رمې د )می چوالی( له کرښې ورها  ۱۸۸۶پخوانۍ شتمني او پانگه تر السه کړي. په اوس مهال کې ) 
مایلو پورته ورهاخوا نـۀ ځي. کله ناکله کومه منفرده رمه تر قره بابا او ان   ۱۵تر    ۱۴ا نـۀ ځي یعنې د درې له  خو

تر اندخوی پورې رسیږي خو پر غرونو د پسونو الرې ښیي چې د االی چوالی پووندو ته مداوماً رمې نـۀ رسیږي  
 ون لري.  او دا خبره د شپنو او د رمو د څښتنانو له خبرو سره هم سم

" د اندخوی چول )چې ستره برخه ئـې په بخارا پورې اړه لري( له رغیاڼې یا واحې څخه د شگو یو کمربند جال  
کوي. دواړه، چول او شگه د مالڅر لپاره مناسبه ده او بې شمیره څاه گانې او )کاکونه( لري. کاک یو ډول پلنه، د 

ایله نیولې تر یوۀ مایل پورې رسیږي او اوبـۀ په کې په طبیعي  ځمکې کښیوتلې گردۍ برخه ده چې قطر ئـې له نیم م
ډول راټولیږي او ځمکه ئـې په خپله د اوبو د ساتلو ظرفیت لري. دلته په یو شمیر درو کې د درو په ټیټو برخو کې  

ه نسبت د اوبو سر خالصي زیرمې کیندل سوي دي چې د دریو یا شپږو میاشتو لپاره اوبه په کي د وارو او باران پ
فیټو پورې ژورې   ۲۰۰تر    ۱۲۰راټولیږي. نورې درې د څاه گانو د کیندلو لپاره غوره سوي دي چې په عام ډول له  

دانو پورې دي په    ۲۰تر    ۱۰دي او د ټول کال لپاره کافي اوبـۀ برابروي. دا ټولې څاه گانې چې په هرې درې کې له  
اغه پاخـۀ ډول پاتې دي خو گڼ شمیر ئـې لویدلي دي او هغه  اصل کې پخې وې. یو شمیر خو ئـې ال تراوسه په هم

چې ال تر اوسه سر خالصي دي په هغو کې ئـې د خښتو د د ټینگولو ځای لرگیو نیولی دی. که څاه مداوماً وکارول  
نو  خو که تر ډیره ونـۀ کارول سي او یا ئـې اوبـۀ په مسلسل ډول بدلې نـۀ سي سي نو اوبـۀ ئـې په عام ډول ښې وي

اوبـۀ ئـې مالگینې وي. دا خبره د لوړ چول د ټولو څاه گانو په هکله صدق کوي خو په یو شمیر مشخصو ځایونو  
 فیټو په ژوروالي کې وي.    ۳۰تر  ۳۰پورې نـۀ رالنډیږي یعنی په هغو ځایونو کې چې اوبـۀ معموالً د 

پورې څاه گانې وي. د دې ډلې حد    ۱۰۰۰تر    ۵۰۰ډک دی. دلته ښایي له  " د میمنې کوزنی یا ټیټ چول په څاه گانو  
د گله چشمې، قره بابا، یدیخوی، پیرجیک کرښه ده؛ دا هغه کرښه ده چې د لوړ چول له ژۍ څخه لیرې نـۀ ده. دا ژۍ  
په لومړي کې څاه گانې نـۀ لري. دا ځای نـۀ دی پلټل سوی خو ټول تشریحات دې ته نغوته کوي چې دا ځای تر ډیره 

مایلو پورې ارت دی. ورپسې د »آته مراد«، یدیخوی پائـین، قره قم کرښه راځي    ۴۰تر    ۳۰ربند دی او له  بې اوبو کم
چې تر قرقي پورې غځیدلې ده او د سیمې سویلي حد ټاکي چې بې شمیره څاه گانې لري او ان چهار جوی او د خیوې  

وموندلې، یوه ډله ئـې اندخوی ته نیږدې    تر حدودو پورې غـځـیږي. موږ د اندخوی په چول کې درې ډلې څاه گانې
وه، بله ډله ئـې د سچانشي گرد چاپیره وه او بله ئـې اکسوس ته نیږدې په ریگ کې وه. د دغو درې واړو ډلو تر  
څنگ هر چیرې منفرده څانگې موندل کیږي. د چول په څاه گانو کې یوازې څو دانې ئـې اوسمهال کار ورکوي.  

. نورې ئـې په لوی الس ځکه بیرته ډکې سوي دي چې په لوی شمیر کې د لوټمارو او ډیرۍ ئـې دننه ناستې دي
شوکمارو د یرغلگرو ډلو مخه ډب کړي. خو قاعدتاً بیرته پرانیستل ئـې دومره ډیر کار ته اړتیا نـۀ لري." )میتلند، 

افغان د سرحد کرښي    –دی لیسوی( مهم یاد داشت: تاسو په نقشې کې گورئ چې لوړ چول له میمنې څخه د روس  
 قطع کړی دی.  

 

 نور بیا 
 :  چولپن خواجه

 

 الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک، دوېم ټوک   لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه  یادونه:
 . شئاو دریم ټوک ټولي برخي لوستی 
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